PROJETO AURI VERDE – 2018

Unidade: Novo Varginha
Agrupamento: Berçário II - Faixa etária: 1 a 2 anos
Professora: Francisca Rodrigues
Coordenadora: Kátia Ferreira

O PROJETO
Descobrindo e Revitalizando o Mundo – Brincando e Aprendendo com Romero Britto no mundo de
Texturas e Sensações.

DIAGNOSTICO
O Berçário II A é composto de nove crianças, sendo duas crianças novas que choraram muito por
estarem em lugar diferente e com pessoas estranhas demonstrando insegurança. Foram recebidas
com acolhimento carinhoso, algumas crianças já conseguem expressar pequenas palavras, vêm
desenvolvendo a linguagem oral; aquelas que já frequentam o CEI, retornaram com mais autonomia
em seu desenvolvimento cognitivo. São crianças assíduas e espertas gostam de participar das
atividades propostas. Percebi algumas dificuldades na divisão e uso dos brinquedos, às vezes entram
em conflitos sendo necessário regras de convivência, porém é uma turma tranquila.

JUSTIFICATIVA
Após a observação no desenvolvimento das crianças do berçário, o projeto apresenta a finalidade
de promover momentos em que as crianças se expressem através de atividades sobre obras de Romero
Britto. Portanto a proposta é que os pequenos possam explorar diferentes materiais e sensações em
lugares e espaços diversificados, ampliando seus conhecimentos e aprendizagem com as próprias
artes.
A escola é o espaço onde a criança desenvolve sua capacidade intelectual e física e sua
sociabilidade: é ainda o lugar onde aprimora sua capacidade de expressar-se e de criar. Desenhar,
pintar e construir faz parte desse aprendizado e contribui ainda para o aprimoramento da percepção
e da consciência estética”.
Romero Britto

OBJETIVO GERAL
Proporcionar ás crianças atividades que desenvolvam a aprendizagem a partir de imagens,
manipulando diferentes materiais, explorando suas características formas cores descobrindo o mundo
que o cerca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Conhecer histórias infantis, músicas, utilizando o tema das obras do artista.

•

Explorar diferentes objetos e materiais na construção de suas próprias artes.

•

Estimular a coordenação motora nas produções.

•

Conhecer histórias infantis e músicas, utilizando o tema das obras do artista;

ATIVIDADES.
Atividades

Descrição

Artista Romero Britto

Apresentação da imagem do artista, sua história e algumas obras.

Obra: O abraço

Ouvir a música do abraço, leitura de historinha, construção do quadro
Abraços com desenhos do próprio corpo das crianças.

Obra: Coração

Confecção de cartões corações

Obra: Urso da Amizade

Apresentação de urso de pelúcia, histórias do ursinho, pintura coletiva e
confecção de ursinho com feltro.

Obra: Bola

Brincadeira da bola, cartaz sensorial, quadra esportiva;

Obra: O gato

Contação de histórias, músicas, pintura de móbiles, confecção de gatinhos
com caixas de leite
Apresentação de flores naturais, cantar músicas, carimbo de flores.

Obra: Flores
Música borboletinha, cartaz com imagens, histórias, confecção de
Obra: Borboletas

borboletas

Obra: Maçã

Contação de história, confecção de cesto com maçãs.
Cantar música, se eu fosse um peixinho, apresentar imagens de peixes em

Obra: Peixe

diversos tamanhos, confecção de peixes com cd’s ou pratos descartáveis.

RECURSOS NECESSÁRIOS
ATIVIDADES
Imagem de foto do artista e das
crianças.

Itens

Imagem, fotos, papel cartão

Confecção do quadro Abraços.

Papel craft, marcador permanente, tinta guache

Pintura coletiva em cartaz

Cartolina, tinta guache pincéis

Confecção de urso.

Papel cartão, lã em várias cores, olhos moveis, feltro marrom.

Construção de quadra com bola Papel cartão, fotos, areia verde, palitos de sorvete, bexigas jornais e
e fotos das crianças
Pinturas de móbiles, confecção
de gatinhos

cola branca.
Color set, cola colorida, caixas de leite e retalhos de E.V.A.
Cartolina branca, tinta acrílica ou guache, rolhas de cortiça e botões

Carimbo de flores

coloridos.

Confecção de borboletas

Cartolina, color set em diversas cores.

Confecção de maçãs e cesto.

Bolas de isopor, tinta guache, papel cartão e jornais.

Confecção de peixe em painel

Cartolina e cola branca, CDS ou pratos descartáveis, cola colorida

PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA
Enviar para os pais Caixinha significativa com livro “Como é grande o meu... Ursinho’’ juntamente
com um urso e caderno onde será registrado o que ele faz quando vai a casa do amiguinho para brincar
e dormir.
Ao finalizar fazer exposição nos eventos: Mostra cultural e Encontro de Integração.

CRONOGRAMA
ATIVIDADES / ETAPAS

Artista Romero Britto,
Apresentação de imagem e obras

Mês
ABR

MAI

X

X

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Confecção de quadro
Com o contorno do corpo das
crianças
confecção de cartões corações.

X

Pintura coletiva e construção de
urso com feltro
Cartaz sensorial com desenho

X

Bola
Confecção de gatinhos e pintura
de móbiles
Carimbo de flores

X

Confecção de borboletas

X

Confecção de cesto com maçãs

X

Confecção de peixinhos CDs

X

ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS
As crianças da turma do berçário II A são dependentes, a maioria consegue
Situação

seguir toda a rotina, apenas uma criança ainda não anda, não cantam, mas
batem palmas e dançam ao ouvir as músicas.

Metas

Indicador
Meios de verificação

Que desenvolvam a linguagem oral, cantando alguns trechos das músicas,
falando nomes de comuns como: maçã, bola etc.
No transcorrer das atividades propostas, quando falarem algo que esteja
exposto as próprias produções.
Com registros fotográficos, percepções artísticas e seu desenvolvimento.

PRODUTO FINAL
Confeccionar obras baseadas no artista Romero Britto, explorando as cores, formas, texturas e
variados materiais recicláveis, podendo ser exposto na mostra cultural para pais e com unidade.

